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দফদভল্লাদয যাভাদনয যাীভ 

ফবাফস্থায় ফ প্রংা অল্লায জনয। িুরুি  ারাভ যাুর াল্লাল্লাহু অদরদ য়াাল্লাভ  িায 
দযফায দযজননয জনয মাযা অভযন একাধানয দিন দিন যট ুনয খাফায যখনয় মানদন। 

ددل سجً القلعت : ) ما ًصىع ؤعدائي بي ، ؤها حىتي في قلبي ، وُبظتاوي في صدزي ، ؤًً 
ُ
ابً تيميت زحمه هللا حيث قاى إلاا ؤ

جي مً بلدي طياحت(.زحت فهي معي ال تفازقني ، ؤها حبس ي دلىة ، وقتلي شهادة ، وإدسا  

 لما هقل عىه ابً القيم في الىابل الصيب : ) اإلاحبىض مً ُحبع قلبه عً زبه ، واإلاإطىز مً ؤطَسُه هىاه
ً
 وقاى ؤًضا

“আফনন িায়দভয়া যদভাহুল্লানক মখন িুনগবয কনয়িখানায় ফদন্দ কনয যপরা য়, িখন দিদন 
ফনরদেনরন- অভায ত্রুযা অভায কী কযনি ানয, অভায জান্নাি যিা অভায ন্তনয, অভায 
ঈিযান অভায ফনে, যমখাননআ মানফা যদট অভায ানে অভায যেনক দফদিন্ন নয়, অভায অফদ্ধ 
োকা দনজবন ধযনভগ্নিা, অভায দনি য়া নফ ীি নয় মায়া, যি েনক ফদষ্কায নরা 
দয়াা, (অল্লায জনয াগরাযা নয় েুটনি োকা।) দিদন এদট ফনরন যমভন আফনুর কাদয়যভ 
যাঃ য়াদফরু াআদয়যনফ ফর্বনা কনযন- প্রকৃি অটক যিা নরা ঐ ফযদি মায ন্তয িায যফ যেনক 
নযত্র অটক নয় অনে। অয কনয়দি যিা নরা য মানক িায প্রফৃদি ফদন্দ কনয যপনরনে।” – 
আফনুর কাআদয়ভ যঃ কৃি অরয়াদফরু াআদয়ফ-৫৯, ানপজ আফনন যজফ যঃ কৃি িাফাকািুর 
ানাদফরা- ২/৪০২  

وقد حاء في الحدًث الري زواه الترمري ؤن زطىى هللا صلى هللا عليه وطلم قاى: )) الفّسازون بدًنهم ًجتمعىن إلى عيس ى 

 عليه الظالم(

যাুর াল্লাল্লাহু অরাআদ য়াাল্লাভ ফনরন- “অন দ্বীন দননয় াদরনয় যফড়াননা ফযদিগর্ ইা 
অরাআদ ারানভয ানে দভদরি নফন।” –অয-যাদফঈ অাযা দভনার খারআয়যাি- াদি নাম্বায-
৬১ 

ফদন্দ বানয়যা াদরনয় যফড়াননায কনে দিি। 

 
ً
واعلم ؤن الادتفاء مً الطىاغيت هى مً طنن ألاهبياء والصالحين . فهرا مىس ى عليه الصالة والظالم دسج مً مصس دائفا

 بدًنهم .
ً
وزطىى هللا صلى هللا عليه وطلم ادتبإ في النهف هى وصاحبه ؤبى  ًترقب . وؤصحاب النهف آووا إلى النهف فسازا

 عً ؤعين ؤهل الظلم والطغيان ، 
ً
بنس الصدًق زض ي هللا عىه . ولرلو ألائمت مً علماء اإلاظلمين فسوا وآووا إلى مالجئ بعيدا

مً ألاولياء والصالحينفهرا إمام الظىت ؤحمد بً حىبل ، ومً قبله ؤلامام الحظً البصسي زحمه هللا وغيرهم لثير   
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“যমনন যাখ িাগুি (এয দনমবািননয কাযনন িানিয দনমবািন) যেনক অত্মনগানন োকা. এদট নফী-
দরগননয দিযািদযি যীদি, এআনিা ভুা অরাআদ ারাভ দভয যেনক বীি-ংদকি যফয নয়নেন, 
অানপ কাাপ দননজনিয দ্বীন দননয় রায়ভান যেনক গুায় অশ্রয় দননয়নেন, যাুর াল্লাল্লাহু 
অরাআদ য়াাল্লাভ  িায ঁ াদে অফু ফকয দদ্দীক যাদিয়াল্লাহু িাঅরা অনহু অত্মনগান 
কনযনেন গুায়। এভদনবানফ ভুদরভ দিিনিয ভনধয আভাভগর্।” 
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فئن لم تحصل عليه في الدهيا ، فقد ؤعده هللا لو في آلادسة في البرشخ ، ويىم القيامت ، ؤمً مً فتىت القبر ، وؤمً ًىم الفصع 

ًٌ دائم } فال دىف عليهم وال هم ًحصهىَنألالبر ، ويىم ت ددل الجىت ، ؤم  . 

“মদি ৃদেফী যিাভায ঈয ংকীর্ব নয় মায় অয যিাভানক অশ্রয় যিয়ায কাঈনক না া িানর 
অল্লা িায়ারা যিাভায অশ্রয়িািা  াামযকাযী যনয়নেন।  

অল্লা িায়ারা ফনরন- মদি যিাভযা িানক াাময না কনযা িনফ অল্লা িানক াাময কনযনেন 
মখন িানক কানপযযা যফয কনয দিনয়দেনরা। দিদন দেনরন িুআজননয দদ্বিীয়জন মখন িাযা গুায় 
ফস্থান কযদের মখন দিদন িায ােীনক ফরনরন দিন্তা কনযানা অল্লা অভানিয ানে যনয়নেন, 
পনর অল্লা িায়ারা অন প্রাদন্ত িায প্রদি ফিীর্ব কযনরন এফং এভন সনযফাদনী দিনয় 
ায়িা কযনরন মাঁনিযনক যিাভযা যিখদন অয কাদপযনিয ফার্ীনক দনিু কনয দিনরন। অয 
অল্লায ফার্ীআ নরা ঈন্নি, অল্লা িায়ারা যাক্রভারী প্রজ্ঞাভয়।  

অয অদন দনযািায ুংফাি গ্রন করুন মদি িা িুদনয়ানি রাব না য় িানর অদন িা 
ানফন যকানর, ফযমনখ, দকয়াভনিয দিনন। দনযাি োকনফন কফনযয দপিনা যেনক, দনযাি 
োকনফন ফড় ঘাফদড়নয় যিয়ায দিনন এফং মখন জান্নানি প্রনফ কযনফন, িানিয জনয দিযস্থায়ী 
দনযািা, যকান বয় যনআ অয িাযা দিদন্তি  নফনা।” 

قاى هللا تعالى  وهللا طبحاهه وتعالى ًىبئو عً حاى الطىاغيت مع ؤهل التىحيد ، ويبين لىا مأى الظاإلاين ، ومأى اإلاىحدًً ،
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“অল্লা ুফানাহু িাঅরা িাীিফািীনিয ানে িাগুিনিয ফস্থা জাদননয় দিনিন এফং অভানিয 
াভনন জানরভনিয দযর্দি এফং একত্বফািীনিয দযর্দি দযষ্কায কনয দিনিন। অল্লা িায়ারা 
ফরনেন- অয কানপযযা িানিয যাুরনিযনক ফনর অভযা যিাভানিযনক অভানিয যি যেনক 
িাদড়নয় যিফ েফা যিাভযা অভানিয ভিািনব দপনয অনফ, িখন িানিয যফ িানিয প্রদি ী 
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যপ্রযর্ কযনরন যম অদভ ফযআ জানরভনিয ধ্বং কযনফা অয িানিয নয যিাভানিযনক যিন 
োকনি দিফ, অয যদট িানিয জনয মাযা অভায মু্মনখ িাড়াননায বয় কনয এফং ধভকনক ডযায়। 
(বয় ায়।)” 

যিখুন অয়াি দযষ্কাযবানফ জাদননয় যিয়া নি যম িাীনিয িায়াি প্রিানকাযীনিয ানে 
কানপযনিয ে যেনক মখন হুভদক-ধভদক, িা-ফরপ্রনয়াগ আিযাদি ঘটনফ িখনআ অল্লায িযপ 
যেনক মানরভনিয ধ্বংনয এফং িাীিফািীনিয প্রদিষ্ঠায আদন্তমাভ নফ। এখন িানিয ে যেনক 
এফ মা িরনে যগুনরা িানিয যাজয়  অন্ন দ্বীন দফজনয়য িূড়ান্ত ধা আনাঅল্লা। এআ 
দফজনয়য ূফব ভুূনিব কানজ ংগ্রর্কাযী এফং দফজয় যফিবীনি ংগ্রর্কাযীনিয ভমবািা কখননা 
এক নফনা। এআ াদফকুননিয ম্পনকব াদিন কী আাযা যনয়নে যিখুন! 

 إلينم هره البشازة والخير العظيم مً زطىى زب ال
ُ

عاإلاين صلى هللا عليه وطلم ، فعً ؤوع زض ي هللا عىه قاى : قاى وهصف

  : زطىى هللا صلى هللا عليه وطلم

ؤهتم اليىم على بّيىت مً ؤمسلم ، تإمسون باإلاعسوف ، وتنهىن عً اإلاىنس ، وتجاهدون في طبيل هللا ، ثم تظهس فينم  ))

، وال تنهىن عً مىنٍس ، وال تجاهدون في طبيل هللا ؛ القائمىن الّظنستان ، طنسة الجهل ، وحب العيش ، فال تإمسون بمعسوٍف 

 (( . قالىا : ًا زطىى هللا ، مّىا ؤو منهم ، قاى : )) ال ، بل مىنم (( . زواه 
ً
مىنم ًىمئر بالنتاب والظىت لهم ؤحس دمظين صدًقا

عيم وهى حدًث صحيح . فتإمل ، على قدز البالء ًهىن الجصاء
ُ
 ؤبى و

“এফং অনানিযনক দফশ্বজাাননয প্রদিারনকয িূনিয ে যেনক এক দফার করযার্ এফং এআ 
ুংফাি ঈন ৌকন দিদি। যমভন অনা যাদিয়াল্লাহু িাঅরা অনহু যেনক ফদর্বি, দিদন ফনরন যম 
যাুর াল্লাল্লাহু অরাআদ য়াাল্লাভ ফনরনেন- এআ ভনয় যিাভযা যিাভানিয দফলয়গুনরায যেনত্র 
দযষ্কায ফস্থানন যনয়ে, ৎ কানজয হুকুভ দিনিা, ৎ কাজ দননলধ কযনো এফং অল্লায যাস্তায় 
দজাি কযনো, িঃয যিাভানিয ভনধয িুদট ভিিা প্রকা ানফ, ভুখবিা এফং যবাগদফরানয 
ভিিা। 

পনর ৎ কানজয হুকুভ কযনফনা অয ৎ কাজ দননলধ কযনফনা অল্লায নে দজাি 
কযনফনা। য ভয় যিাভানিয ভনধয মাযা দকিাফ ুন্না দননয় প্রদিদষ্ঠি োকনফ িানিয জনয দভরনফ 
ঞ্চা জন দদ্দীনকয ুযষ্কায। িাঁযা ফরনরন আয়া যাুরাল্লা অভানিয ভনধয ঞ্চা জন না িানিয 
ভনধয ঞ্চা জন? দিদন ফরনরন না ফযং যিাভানিয ভধয নি। াদিদট অফু নুয়াআভ (অরহুদরয়া- 
৪/৪৯) ফর্বনা কনযনেন। নি ী। রেয কনয যিখুন! কনেয দযভা নুমায়ী নফ প্রদিিান।”  

জান্নাি ুনখয দকন্তু িায িাযা কে দিনয় যঘযা। অল্লায দ্বীননয নে যম দযভান কে অনফ য 
নুমায়ী জান্নাি এফং িায ঈিু ভমবািা দনদিি নফ আনাঅল্লাহু িায়ারা। শুধু িাআ নয়, িুদনয়ায় 
অল্লায প্রদিদনদধত্ব এআ যীোয় ঈিীর্ব য়ায ঈযআ দনববয কনয। আফযাীভ অরাআদ ারাভ 
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অল্লায যীোয় ঈিীর্ব নয়আ িুদনয়া অনখযানিয আভাভদি যনয়নেন। আফযাীভ যীোয ঝুদক 
যনয়ায য অল্লা িায়ারা িায জনয যীো শুধু জআ কনয যিনদন ফযং যদট িায জনয ভধুয 
নয় ঈনিদের, অগুননয ফাদযক রূ দিক োকনর যদটনক দিদন প্রাদন্তভয় ীির যনয়নেন, 
িঃয অল্লা িায়ারা ফনরনেন, য়াকামাদরকা নাজদমর ভুদনীন - এআ বানফআ অদভ 
ৎকভবীরনিয প্রদিিান দিনয় োদক। অল্লা িায়ারা িাযঁ যআ দনয়ভ দযফিবন কনযন দন, অল্লায 
যীোয অগুন শুধু ফাদযকবানফ অগুননয রূন দকন্তু দবিনয প্রাদন্তয জান্নাি, য়াদরভান খাপা 
ভাকাভা যাদিী জান্নািান, মাযা অন যনফয াভনন িাড়াননায বয় কনয (িনর) িানিয জনয যনয়নে 
িুদট জান্নাি।  

এআ অয়ানিয এক িাপীয নরা, অল্লায হুকুভ মোমে ারননয কনেয ভনধয িুদনয়ায় একদট 
জান্নানিয ভধুযিা যনয়নে। যিখুন দফরার যাঃ এআ ভধুযিায স্বানি “অাি অাি” ফনরনেন, ভৃিুযয 
কে িানিয যীনযয ঈয অদিি নর ীনিযা কে নুবফ কনযনা কাযর্ িানিয অত্মা 
অল্লায াদন্নধযরানব ধনয য়। এআ কাযনর্আ মায ইভাদন ারি, অভদর ফস্থান মি ভমফুি য 
এফ যীোয় িি স্বািযন্দনফাধ কনয োনক, যমন জান্নানিয স্বাি যনি োনক, মায পনর ি 
দনমবািননয নয িানিযনক জান্নাি যেনক যফয কযা মায়না। দনজ অিব যেনক িানিয দফদিন্ন কযা 
মায় না, অয মদি দকেু কে নুবূি য় িনফ যদট দননজনিয গুনানয কাযনর্। গুনা ধুনয় াপ 
নয় মায়ায য ভুদভননয ঈয যম কে অন যদটনি য স্বাি অয স্বািআ যনি োনক, অয িখন 
য কেভূ দ্বাযা িাঁয ভমবািা ফৃদদ্ধ যনি োনক। এআ ধাযায় নফবাচ্চ ভমবািায জনয “যাুর াল্লাল্লাহু 
অরাআদ য়াাল্লাভনক অল্লায নে এভন কে যিয়া নয়নে মা অয কাঈনক যিয়া য়দন।” 
(ফুখাদয)  

এআ ুন্ননিয নুীরন োড়া িুদনয়ায জীফন যকনট যগনর ফাস্তনফআ ানযয দিনন ননক অনে 
কযনি নফ। মানিযনক অল্লা িায়ারা দধক বানরানফন অন নফীয যআ ুন্ননিয নে 
দযিাদরি কযনেন িানিয দফিদরি ফায দকেু যনআ, এআ দয়াা/দপ্রনয়য গদরনি াগরাযা নয় 
যঘাযা যপযা, যমখানন অনজন যিনখ যিনখ ভুিদক ানে, িা কনিা যম ভধুয ভিনিয - 
নুবূদিূনযনিয ঈরদিনি না অনর দক নফ, অল্লায বানরাফাায় ধনযযা দিকআ এআ ম্পনিয 
ভূরয ফুনঝন।  

কদফ ফনরন- 

অদভ রায়রায ফাদড়য া দিনয় মাআ, এখানন যখানন  ু ভাদয, এআ যিয়ানর যআ যিয়ানর িুভু খাআ। 
যিয়ানরয ভিি অভানক াগর কনযদন দকন্তু এগুনরা মায যোঁয়া ধনয িাঁয ভিি অভানক াগর 

কনযনে। 
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এনিা নরা ফানজ ভিনিয িাদফিাযনিয নুবূদি। িানর ফাস্তফ ভিি ধনযনিয ভুগ্ধিা যকান 
মবানয়য য়া ঈদিি! ঐ ফান্দায বানরাফাায অয ভুগ্ধিায নুবূদি যকভন য়া ঈদিি, মায 
প্রদিদট ভুহুিব অল্লায নে োকায কাযনর্ যনক অভনরয ভনধয গনয নি, নযানয অভনরয ায়াফ 
ফহুগুনর্ ফৃদদ্ধ যনয় দিদযি ঈাজবন নয় জভা োকনে, জীফননয দাফ জ নয় মানি?  

অল্লা িায়ারা অভানিয িায ভিনিয যীোয় নফবাচ্চ নাম্বানয পরিা নীফ করুন। অভীন।। 




